
Hoi leerlingen van de MB,  
 
hoe gaat het nu met jullie? Ik hoop goed!  
Zijn jullie al aan de slag geweest met het maken van Rupsje nooit genoeg?  
Hieronder heb ik  een paar leuke filmpjes voor je en de bevo-opdracht voor deze week.  
 
 
Opdracht 1: Maak een Lentebloem (Hyacint)  
Nu het lente is geworden kan je deze week aan de slag met het maken van lentebloemen.  
Heb je buiten al lentebloem gezien?  
Voor de bevo opdracht van deze week heb je nodig:  

• papier 
• Gekleurd papier (als je dat niet hebt kan je een wit vel kleuren) 
• lijm 
• schaar 
• kleurpotloden 

Teken de bladeren en steel van een hyacinth of andere bloem, doe dit zo groot mogelijk.  
Laat boven de steel ruimte over voor de bloemen.  
 
Wat voor kleur zijn de bladeren? Heeft de steel wortels, een bloembol?  
Maak nu van het gekleurde papier kleine propjes. De propjes plak je op de steel.   
Zo vorm je een prachtige bloem, propje voor propje. Als je voor een andere bloem hebt gekozen dan 
de hyacint, dan kan je uit het gekleurde papier bloemblaadjes maken en op de steel plakken.  
 
Veel plezier!  
Als jullie een knutsel af hebben mag je mij die mailen, vind ik heel erg leuk!  
 
Groeten,  
Juf Hester  
 
 
https://nl.pinterest.com/pin/660481101590433866/  
 
 
https://nl.pinterest.com/pin/379217231125233241/  
 
 
https://nl.pinterest.com/pin/138204282299688162/  
 
 
Lente-Knutsels Deel 1: Voorjaarsbloemen. | lente-knutsels-voorjaarsbloemen | hyacint-
sneeuwklokje-narcis-madeliefje-tulp-krokus | voorjaarsbloeme… in 2020 | Bloem ambachten  
Lente-Knutsels Deel 1: Voorjaarsbloemen. | lente-knutsels-voorjaarsbloemen | hyacint-
sneeuwklokje-narcis-madeliefje-tulp-krokus | voorjaarsbloemen knutselen | hyacint knutselen | 
narcis knutselen | sneeuwklokje knutselen | madeliefje knutselen | tulp knutselen (1852)  
nl.pinterest.com  
Букет сирени Фото in 2020 | Blumenhandwerk, Blumen basteln, Basteln frühling  
This Pin was discovered by Siegrun Meister. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest.  
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Opdracht 2:  
Als je thuis verf hebt is het ook leuk om te bloem te verven;  
https://nl.pinterest.com/pin/306948530825754373/  
 
 
https://nl.pinterest.com/pin/485544403576011188/  
 
 
 
Leuke filmpjes om te kijken:   
 
Weet jij van wie deze kunstwerken zijn?  
https://www.youtube.com/watch?v=4234YGb41qk  
 
 
De krekel die niet tjirpen kon  
https://www.youtube.com/watch?v=4234YGb41qk  
 
Knutselboekje met ideeën  
 
https://docplayer.nl/12012910-Knutsel-boek-seizoenen.html  
Knutsel boek seizoenen - PDF Free Download  
Knutsel boek seizoenen 1 Inleiding Knutselen met kinderen over de seizoenen. Alle knutselwerkjes 
van de seizoenen zijn met foto s uitgewerkt. De knutselwerkjes over de seizoenen zijn ook 
onderverdeeld  
docplayer.nl  
 
 
De Krekel Die Niet Tjirpen Kon  
De Krekel Die Niet Tjirpen Kon gaat over een jonge cricket die eindelijk zijn stem vindt. Genomen uit 
Rupsje Nooitgenoeg en andere verhalen collectie. Op basis van Eric Carle's prentenboek. Want 
more? Click here to Subscribe: http://www.youtube.com/channel/UC12bW... More on: Twitter: 
https://twitter.com/IFCLondon Facebook: https://www.facebook ...  
www.youtube.com  
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